
 
 

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği görüşü 

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS – Union Europeenne des Medecins Specilistes) 
Avrupa Genel Cerrahi Board’u (European Board of Surgery - www.uemssurg.org ) 
bölümleri şunlardır:   

1. Koloproktoloji  
2. Endokrin cerrahisi  
3. Cerrahi onkoloji  
4. Göğüs cerrahisi  
5. Transplantasyon  
6. Travma cerrahisi  

Travma cerrahisi eğitimi 

Travma cerrahisi genel beden travması, hastane öncesi stabilizasyon, acil servis 
sorumluluğu, yoğun bakım ve rehabilitasyon konularında deneyimli olmaları gerekir. 
Travma cerrahisi Genel Cerrahi ana gövdesinin (common trunk) bir parçası olarak 
yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde travma cerrahisi yan dal eğitimi 
yaygınlaştırılmalıdır.      
 

• Travma cerrahisi eğitimi minimum 6 yıl olmalıdır.  

• Bu sürenin yaklaşık % 50’si travma eğitimi ile geçmelidir.  

• Bu eğitimi tamamlayan cerrahlar, yoğun bakım yönetimi ve rehabilitasyon  
dahil olmak üzere, her türlü travmanın tanısını ve bakımını 
gerçekleştirebilmelidir.  

• Travma Cerrahisi bölümü Avrupa Genel Cerrahi Board’unun bir bölümüdür.  

• Travma Cerrahisi’nin standartları ve eğitmenlerinin denetimi Avrupa Genel 
Cerrahi Board’unun Travma Cerrahisi bölümü tarafından gerçekleştirilir.  

• Eğitim programları ulusal travma derneğinin görüşlerine uygun olmalı ve 
Avrupa Genel Cerrahi Board’unun Travma Cerrahisi bölümü tarafından 
onaylanmalıdır.  

• Eğitim programları pratik deneyim ve travmalı hasta bakımı becerilerine 
dayanmalıdır.  

• Eğitim programı Avrupa Travma Cerrahisi Board’u tarafından tanınmalıdır. 
Program maksimum 5 yıl süre için onaylanır. Bunu takiben tekrar başvuru ve 
çalışan yada donanım değişikliklerini bildirmek gerekir. Denetimler Avrupa 
Travma Cerrahisi Board’unun ulusal otoriteleri tarafından yapılabilir.  

 
 
 
 
 



 
 
 

• Eğitim süresi:  
- Temel cerrahi eğitim (common trunk) – 2 yıl 
- Primer travma eğitimi (common trunk’un bir parçası) – 2 yıl  
- İleri travma eğitimi – 2 yıl 

- Sadece bu formal eğitimi tamamlayan kişiler travma cerrahı kabul edilirler. 
- Bu eğitim için tüm standartlar Avrupa Travma Cerrahisi Board’u tarafından 

belirlenir.  
- Bilimsel çalışmalar ve araştırma teşvik edilir. Bu şartlar ek bir çalışma süresi 

ile sağlanabilir.  
 

� Program direktörü 
- Program direktörü, ulusal eğitim standartlarından başarı ile geçen ve en 

az 5 yıllık eğitici deneyimi olan bir kişidir.  
- Program direktörü, bu tür bir eğitim programını yönetmeye yeterli olması 

yanında; pratik öğretiye yeterince zaman ayırmalı, klinik vizitlere 
katılmalı, eğitim toplantılarına katılmalı ve idari sorumluluklarını yerine 
getirmelidir.   

- Program direktörünün, travma konularında düzenli olarak ulusal ve 
uluslar arası düzeyde bildiri ve yayınları bulunmalıdır.  

- Program direktörü önerilen eğitim programını imzalayarak sertifikasyon 
için ulusal organizasyonu ve Avrupa Travma Cerrahisi Board’unu 
bilgilendirmelidir. Eğitim programının tamamlanmasını takiben de, adayın 
onaylandığını tüm yetkililere bildirmelidir.    

- Travma cerrahisi ünitesi yönetimsel olarak Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı’na (kliniğine) bağlı olmalı ve kendine ait travma cerrahisi personeli 
olmalıdır.  

- Bu ünitenin ameliyat listesi ve uygulama alanı travma cerrahisinde geniş 
bir yelpazeye sahip olmalı ve bilinen bir ayaktan hasta kliniği olmalıdır.  

- Hastane olanakları arasında iyi donanımlı bir radyoloji servisi (Bilgisayarlı 
tomografi, anjiografi vb.) olmalıdır. Düzenli bir kayıt sistemi, 
yayınlanabilen bir denetim mekanizması ve kütüphane olması mutlak 
gerekliliklerdir.   

- Yan dal uzmanlık adayı, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından verilen standart 
bir tıp diplomasına ve hekimlik yapma hakkına sahip olmalıdır. Adayın 
asgari 2 yıllık temel cerrahi eğitimini (common trunk) tamamlamış olması 
mutlak gerekliliktir. Adayın klinik deneyiminin sayısal olarak bir kaydı 
olmalı ve bu durumun asistan karnesi ile belgelenmesi gerekmektedir. 
Asistan karnesinin denetimlerde ve sınavlarda gösterilmesi gereklidir. 
Adayın önerilen eğitim programı bilgilerini sağlama zorunluluğu vardır. Bu 
bilgilerin program direktörü tarafından imzalanmış olması gereklidir.  

- Avrupa Travma Cerrahisi Board’u tarafından akredite edilmiş olan bir 
travma yan dal uzmanlık programını tamamlayan travma cerrahlarına bir 
sertifika verilir.   


